
Bijlage: (bijgewerkt) overzicht van voorgenomen en aanhangige wet- en regelgeving die 

(mede) van toepassing zal zijn op de BES-eilanden 
 
 

(Concept) regelgeving achtergrond planning 

  Fase Inwerking 
treding 

Wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht, 
het Wetboek van 

Strafvordering en het 
Wetboek van Strafrecht 
BES met het oog op de 
verruiming van de 
mogelijkheden tot 
strafrechtelijke aanpak 
van huwelijksdwang, 

polygamie en vrouwelijke 
genitale verminking 
(32840) 

Regeerakkoord Eerste Kamer (verslag) Juli 2013 

Partiële wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht 
en enkele andere wetten 

in verband met de 
aanpassing van het 
materieel strafrecht aan 
recente ontwikkelingen 
(33185) 

In het 
verzamelwetsvoorstel 
worden o.a. de 

volgende onderwerpen 
geregeld: 
strafbaarstelling van 
het opzettelijk en 
verwijtbaar hinderen 
van het luchtverkeer, 

verhoging van de 
strafmaxima voor 
mensenhandel en het 
beroepsmatig of uit 
gewoonte tewerkstellen 
van illegale 
vreemdelingen, 

verruiming van de 

geheimhoudingsplicht 
ter wille van de 
beveiliging van de 
burgerluchtvaart.   
 

Eerste Kamer  
(26 februari 2013: 
hamerstuk) 

Juli 2013 

Wijziging van het 
Wetboek van 
Strafvordering (33213) 

Ter uitvoering van het 
op 31 januari 1995 te 
Straatsburg tot stand 
gekomen Verdrag 
inzake de sluikhandel 
over zee, ter uitvoering 

van artikel 17 van het 
Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen 
de sluikhandel in 
verdovende en 

psychotrope stoffen 
(Trb. 2010, 165 en 

239) 

Inwerkingtreding april 
2013 

April 2013 

Wijziging Wetboek van 
Strafrecht (33309) 

Implementatie van de 
richtlijn bestrijding 
mensenhandel 

Tweede Kamer (eind 
februari 2013 plenair) 

Mei 2013 

Wijziging Wetboek van 
Strafrecht in verband met 
strafbaarstelling 
financieren terrorisme 
(33478) 

 Tweede Kamer (nota nav 
verslag) 

Januari 2014 

Aanpassing van de Wet 

militaire strafrechtspraak, 
het Wetboek van Militair 
Strafrecht en de Wet 

 InwerkingtredingsKB is 

gepubliceerd 

1 juli 2013 



militair tuchtrecht in 
verband met gewijzigde 
regelgeving en herstel 
van technische 

onvolkomenheden 
(33429) 

Aanpassing WSr (fraude 
met identiteitsbewijzen) 
(33352) 

 Schriftelijke 
voorbereiding Tweede 
Kamer 

1 januari 2014 

Verlofregeling BES  Besluit geeft uitvoering 
aan delegatiegrondslag 
in Wet beginselen 
gevangeniswezen BES.  

In werking getreden. 
Stc. 2012, nr. 18350 

In werking 
getreden 15 
augustus 2012 

Geweldsinstructie BES  Besluit geeft uitvoering 

aan delegatiegrondslag 
in Wet beginselen 
gevangeniswezen BES. 

in voorbereiding  

Besluit 
bedrijfsbrandweren BES  

Besluit geeft uitvoering 
aan een verplichte 

delegatiegrondslag.  

in voorbereiding Juli 2014 

Besluit 
rampbestrijdingsplannen 
BES  

Besluit geeft uitvoering 
aan een verplichte 
delegatiegrondslag. 

in voorbereiding Juli 2014 

Besluit rampenbestrijding 

en crisisbeheersing BES  

Besluit geeft uitvoering 

aan een verplichte 
delegatiegrondslag. 

in voorbereiding Juli 2014 

Besluit toetsing 
planvorming 
rampenbestrijding BES  

Besluit geeft uitvoering 
aan een verplichte 
delegatiegrondslag. 

in voorbereiding Juli 2014 

Besluit zware ongevallen 
BES  

Besluit geeft uitvoering 
aan een verplichte 
delegatiegrondslag. 

in voorbereiding Juli 2014 

Wijziging van het Besluit 
brandweer BES  

Besluit geeft uitvoering 
aan een verplichte 

delegatiegrondslag. 

in voorbereiding Juli 2014 

Onderlinge regeling 
richtlijnen en 

minimumeisen 
geschiktheidsonderzoek 

en geneeskundig 
onderzoek van de politie 
van Curaçao, van Sint 
Maarten en van Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba 

Nadere uitwerking van 
hetgeen is geregeld in 

de Regeling houdende 
kwaliteitseisen, 

opleidings- en 
trainingsvereisten 
politie van Curaçao, 
van Sint Maarten en 
van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba. 

in voorbereiding Januari 2014 

Wijziging Besluit 
rechtspositie korps politie 
BES in verband met de 
invoering van eisen voor 
het 
geschiktheidsonderzoek 
en het geneeskundig 

onderzoek 

Implementatie van 
onderlinge regeling 
richtlijnen en 
minimumeisen 
geschiktheidsonderzoek 
en geneeskundig 
onderzoek van de 

politie van Curaçao, 

van Sint Maarten en 
van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba 

in voorbereiding Januari 2014 

Regeling vergoeding 

schade door 
olieverontreiniging BES  

 in voorbereiding  

Reglement voogdijraad 
BES  

 Gepubliceerd Stc. 2012, 
22748.  
In werking getreden op 
10 november 2012 

 

    

 


